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المستوى التعليمي
بكلوريوس ادارة واقتصاد
فرع المحاسبة
جامعة بغداد 1979-1978

المناصب
 -1مدير حسابات بتاريخ  25ايلول .1994
 -2مدير حسابات اقدم بتاريخ  2كانون الثاني .2004
 -3معاون مدير عام بتاريخ  22اذار .2016
 -4مدير عام بتاريخ . ٢٠١٦/٦/٢٣

اللغات
العربية (اللغة االم)
االنكليزية (جيدة)

المهارات
استخدام الحاسوب وانظمة الوورد,اكسل ,بور بوينت واالنترنت بصورة شاملة

الدورات
 -1المشاركة في الدورة التأهيليه للموظفين الجدد التي اقامتها الشركة /شعبة التدريب للفترة من  1آذار 1980
ولغاية  15آذار .1980
 -2المشاركة في دورة اللغة االنكليزية المقامة في مركز التدريب المالي والمحاسبي للفترة من  9آذار 1986
لغاية  18حزيران .1986
 -3المشاركة في دورة اللغة االنكليزية المتقدمة بتاريخ  4تموز .1988
 -4المشاركة في البرنامج المتخصص لتأمين الحوادث الذي اقامتة الشركة للفترة من  22تموز  1991ولغاية 1
آب .1991
 -5المشاركة في برنامج االدارة العامة المقامة في جمهورية مصر العربية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين
العراقي والمصري في  20آيار .2010
 -6المشاركة في برنامج االدارة المتقدمة في استراليا  2012لمدة شهر .

شكر وتقدير
 -1بتاريخ  7تشرين الثاني  1982للجهود المبذولة في اعداد التقرير السنوي.
 -2بتاريخ  5آب  1986للنجاح بالبرنامج الخاص باللغة االنكليزية.
 -3بتاريخ  4تموز  1988للنجاح بالبرنامج الخاص باللغة االنكليزية المتقدمة.
 -4بتاريخ  8تشرين االول  1991بحصولها على المرتبة االولى بالبرنامج المتخصص بتأمين الحوادث.
 -5بتاريخ  21شباط  1995للجهود المبذولة باستحصال الديون من القطاع االشتراكي .
 -6بتاريخ  10آذار  1997للجهود المبذولة باستحصال ديون الشركة عن اقساط سيارات.
 -7بتاريخ  9آيار  2001للجهود المبذولة النجاز الحسابات الختامية للعام .2000
 -8بتاريخ  31آيار  2001للجهود المبذولة الخاصة بأعمال الشركة.
 -9بتاريخ  8آيار  2002للجهود المبذولة النجاز الحسابات الختامية.
 -10بتاريخ  10ايار  2006للجهود المبذولة النجاز الحسابات الختامية لعام .2004
 -11بتاريخ  21ايار  2007لجهودها في متابعة عمل الصندوق العربي الخطار الحرب والتفاوض معهم.
 -12بتاريخ  25نموز  2007للجهود المبذولة النجاز الحسابات الختامية لعام .2006
 -13بتاريخ  14ايار  2009للجهود المبذولة النجاز الحسابات الختامية لعام .2008
 -14بتاريخ  3اذار  2010للجهود المبذولة النجاز الحسابات الختامية لعام .2009
 -15بتاريخ  13كانون االول  2010للجهود المبذولة في انجاز اعمال فتح قروض االسكان لموظفي الشركة .
 -16بتاريخ  5نيسان  2011للجهود المبذولة في انجاز الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام .2010
 -17بتاريخ  27حزيران 2012للجهود المبذولة في انجاز الحسابات الختامية في موعدها المقرر.
 -18بتاريخ  27كانون االول  2012للجهود المبذولة الستحصال ارصدة الشركة لدى مصرف الرافدين  /فرع
لندن.
 -19بتاريخ  17حزيران  2013للجهود المبذولة في انجازالحسابات الختامية للشركة لعام .2012
 -20بتاريخ  10اذار  2014للجهود المبذولة في انجازالحسابات الختامية في وقت مبكر 30كانون الثاني.2014
 -21شكر وتقدير بموجب كتاب وزارة البيئة  /مكتب الوزير المرقم م و 258/2/بتاريخ  19شباط . 2014
 -22شكر وتقدير بموجب كتاب محافظة المثنى /مكتب المحافظ المرقم  1451بتاريخ  9ايلول  2014للجهود
المبذولة في اداء المهام الموكلة لها.
 -23بتاريخ  29نيسان  2015للجهود المبذولة في انجاز الحسابات الختامية لعام .2014
 -24شكر وتقدير من جمعية التأمين العراقية للجهود والتعاون المتميز بتاريخ  6ايار .2015
 -25بتاريخ  20اذار  2016للجهود المبذولة في انجاز معامالت شركة نفط الجنوب من المتقاعدين والمتوفين
والمصابين لعام .2015

 -26بتاريخ  1كانون االول  2016للجهود المبذولة للحملة الجماعية لرفع االنقاض والنفايات المتراكمة على
سطح بناية شركة التأمين العراقية.
 -27بتاريخ  28اب  2017للجهود المتميزة في انجاز الميزانية والحسابات الختامية للشركة في وقت مبكر.
 -28شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء  /االمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية /مواكب طريق
الحسين (ع) بموجب الكتاب المرقم  305بتاريخ  23تشرين االول .2017
 -29بتاريخ  24كانون االول  2017في الجهود المبذولة النجاز المعامالت الخاصة بالمواطنين واالعمال
الموكلة اليها.
 -30شكر وتقدير من مجلس النواب /مكتب النائب عبد العزيز عبد نور الظالمي بموجب الكتاب المرقم 310
بتاريخ  15ايار .2018
 -31بتاريخ  23نيسان  2018للجهود المبذولة النجاز االعمال الموكلة اليها بصورة جيدة.
 -32بتاريخ  18تموز  2018للجهود المبذولة فيما قدمته من خدمات للصالح العام .
 -33بتاريخ  31تموز  2018للجهود المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليها بصورة متميزة.
 -34بتاريخ  24نيسان  2018للجهود المبذولة في كسب العديد من ملفات التعويض من قبل شركات التأمين
الدولية ونوادي الحماية والتعويض.
.

االيفادات:
 -1بتاريخ  17اذار  2004ملتقى العراق االقتصادي لألعمار في بيروت.
 -2بتاريخ  21تموز  2005حضور اجتماعات اتفاقيات اعادة التأمين في ع ّمان.
 -3بتاريخ  10كانون االول  2005حضور اجتماعات اتفاقيات اعادة التأمين في ع ّمان.
 -4بتاريخ  30كانون الثاني  2006تسوية الحسابات الموقوفة مع شركة ميونخ العادة التأمين في ع ّمان.
 -5بتاريخ  19تشرين الثاني  2006تصفية حسابات الشركة مع الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب.
 -6بتاريخ  25تشرين الثاني  2007حضور اجتماعات اتفاقيات اعادة التأمين في دمشق.
 -7بتاريخ  25تشرين الثاني  2008حضور اجتماعات تجديد اتفاقيات اعادة التأمين للسوق العراقية في ع ّمان.
 -8بتاريخ  9كانون االول  2016تجديد اتفاقيات اعادة التأين في بيروت.
 -9بتاريخ  8اب  2016تصنيف شركات التأمين العراقية في دولة االمارات.
 -10بتاريخ  28شباط  2017حضور مؤتمر دبي العالمي للتأمين.
 -11بتاريخ  15ايار  2017حضور مؤتمر العقبة للتأمين.
 -12بتاريخ  1كانون االول  2017حضور اجتماعات تجديد اتفاقيات اعادة التأمين للسوق العراقية في اسطنبول.

